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o'gánůo' K prj€dnini Žíddi sÓu&Eně Íatidil v.ř.js! úfui j.d!ánj . kfué šelron'lo dft
14.7'2009a zjÍoveňvyzu] Žódúlc|q.by bebdklqdnčzji5ti] m pMeBlL na nánž 9 nó
zjfi& Úlknelnil' ry1'éšaú
iníomúe o sÝ'n zío&! a o {on. ž! rcda! žádoí o !!dáni
Uftiíěni st.vb} !!'howje obrffýD poádaÝhln na Úsl&bu stanov.nýchBlú{škou
Č.'0l,2006 sb-. o ob*ných požnd&vorú
ú 9!žilI úhj a ryhliš[ou ě. l]7/l998 sh' Ó
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s!ívebni úlBd zjiŠil v,ájfuý soulad pf.dloŽenýlh stanovisk dot'.€nýoh orgánů
r)'ádofutsh Í]á.t!ini pi.dpisy' abezp.ěil pl'ě!i požldavkóvlas1r]íků
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(bB. v.řej!ýcb zdjmÍ'st.v.bnl úřl! 9i&ovi|, žeogbudevyádoval ohlišenislavbyei
Nánillf úěafuikúnabylyv ilrn' up]ahčn''
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DčtskÁhiištt na ú2eni ob.e Hus'nec'Rež'
PlavidehÁ 'oč!i konÚoLa byla p.ovedena pad]( Ňcch éáslípla!]é nornr ÓsN EN
slotto ňÓmou prok&ue
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.zaiizt,i a po!Í.h d.lskťho
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Po pioÝcdcni odborné lo.úi hlaťňi konbo\'je ,ie].n,' '( |iis(up p'ovozo\.álele
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\ýroblo a opÓticbcnir jednotli\.'.b součásli zďizc!i. Pokl.
zaiízenich provéstÓprav1' Úusi.yto býI ! gouladu s pd'ad!vk], nr.lnenklně ptab.
Délskéhijšté.jchozďizenijsoU'pi'lr.ál.mpou
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Iak. vďdaly'.jc péčeo né náJočnána.a9 !prostř€ d ky }ia2d! hii.lé \a'áduJé lallé
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\' J(l z 7_
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PovimÓst prováděni běž!é ko.trcly pomocj viaá]niho posou2ni slaýtr zďizeli
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Dětské hňšiě d.ni oplocáo.

t|uniÚ pov.ch No.i pi*k' PrÓv
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zaňŤni je slabil.é lkolvoo do tšÉnu'
vpravo u stúovliho úseku skl!'avky se nachnzio.ror l!oij.' nziko
áťhJcmi prstu' Nutno vhódně rlTlnn'
Nor lvoijc' rúlko zachyeni prslu. Nutlo
ve rclDén pťostoru po strsé sk|uzalfiJ. je uňisl.n:
s nornou {ncdostar*ni rrc.p. prostor).
TlumiÝý lovr.b by| Ý dobé konÚoly bÉzávad.
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H]aEi Ď.!i kónÚolu j. nubo' v souladú spl.bou
!oÉm' provádét pravidehě' miniĎáúně l x ročné odbomě způ$bi]ou ígávislou
i fim. prc!ádějičí
Ósobo! nápi. s c.rtitrI.áLt.n, bŽ úáhu k vÍobci' p.Óvozďat€li
výsl.dlg kontoly jednodiyých
zaňříi ! době prcvadéné koítoly.
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osobou' da tlokoD.ř.ých
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